1. oldal

PÁTKAI HÍREK

2011. július

Pátkai Hírek XXI. évf. 2. szám

2011. július

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA
Kedves Olvasó!
Községünkbe is beköszöntött a nyár és így az elején ismét itt a lehetőség, hogy beszámolhassunk az Önkormányzatnál történt
fontosabb eseményekről.
Szennyvíz-beruházás: Folyik a csatornaépítés a településünkön, ehhez szeretnénk néhány fontosabb információval segíteni a
lakosságot. Elsőként rögtön álljon itt a településünkön tervezett/végzett munkálatoknak az ütemezése (a keresztutcákat ezen
ütemezés
nem
tartalmazza).
Az
aktuális
kivitelezési
szakaszokat
a
http://www.szennyvizprojekt.szekesfehervar.hu/munkavegzesi-helyszinek-elorejelzese oldalon hetente frissítve elérhetik.
„Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége (Pákozd, Pátka, Seregélyes) szennyvízcsatorna hálózatok bővítése” – ütemterv
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Többen észlelték, és kérdezték a Hivataltól, hogy tudunk-e a
településen arról, hogy kamerával felvételeket készítettek a
házakról és az utcákról. Szeretnék mindenkit megnyugtatni,
hogy az említett kamerás felvétel a csatorna beruházáshoz
készült és még folyamatosan készül, az előkészítési
munkálatok során.
Természetesen sok megkeresés éri a Hivatalt a kivitelezéssel
kapcsolatban, általánosságban elmondható, hogy kérjük
minden kedves lakosunk türelmét a kivitelezés időtartama
alatt, nehéz időszak ez mindenkinek, de ahogy a munkálatok
alakulnak, reméljük nem kell sokáig az ezzel járó akadály
pályákat kerülgetnünk, és újra szép zöld lehet minden. S
talán ha lesz pályázat, az útjainkat is felújíthatjuk.
Új helyen a Hivatal: A költözés után újra visszaállt a
megszokott kerékvágásba Önkormányzatunk és a megújult
környezetben várjuk kedves lakosainkat. A bolt és a Hivatal
között
járdát
építettünk
ki
községgazdálkodói
munkavégzéssel, és elkészült a földszinti ügyfélfogadó terem
is, remélem az idősebb korosztály és mindenki, aki
nehezebben mozog, könnyebben hozzájut ezáltal a Hivatal
szolgáltatásaihoz.
Agárdi Pop Strand: Együttműködési megállapodást kötött
Önkormányzatunk az Agárdi Pop Strand üzemeltetőivel,
melynek eredményeként a településen lakók 50%
kedvezményre jogosultak a Pop Strand koncertjein. Kellemes
szórakozást és időtöltést kívánok minden kedves

Humor morzsák
Két szamarat terel a
góbé vásárba.
Szemben jön egy úr, s
álmélkodva látja, hogy a
szamarak
önként
kitérnek előle. Meg is
jegyzi:
Milyen
udvarias,
tisztességtudó szamarai
vannak kendnek!
Hát
persze.
Megtanulták, hogy az
okosabb enged.
*****
Két autós beszélget:
- Képzeld, pár nappal
ezelőtt megbüntetett a
rendőr kétezer forintra,
mert nem a látási
viszonyoknak
megfelelően
közlekedtem.
- Miért, mit nem láttál?
- A rendőrt.

érdeklődőnek. A részletekről kérem tájékozódjanak a község
honlapjáról, a hirdetőtáblákról.
Pályázati hírek:
Várhatóan 2011 őszétől
pályázhatók az alábbi
célterületek:
1.

Helyi
termelők,
kézművesek
támogatása
(vállalkozói jogcím)
2. Turisztikai
szolgáltatások,
fejlesztések
támogatása (vállalkozói jogcím)
3. Versenyképesség
fejlesztés,
technológiai
korszerűsítés a Vértes-Gerecse térségben
(vállalkozói jogcím)
4. “Vércse
kincse”
értékek
megőrzése,
bemutathatósága (közösségi jogcím)
5. “Vércse Kincsei” nyomában (közösségi jogcím)
6. Vércse tanulmányok - fenntarthatóság, önellátás
és térségi összefogás ( tanulmányok)
7. Vércse táborok (térségen belüli együttműködés)
8. Vércse események (rendezvények)
9. Szabadtéri
közösségi
terek,
rendezvény
helyszínek fejlesztése (közösségi jogcím)
10. Vércse - humán erőforrás és kapacitásfejlesztés
(képzések)
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A pályázati célterületek részletes leírását megtalálják a
Közösség honlapján, a HVS menüpontban.
Minden kedves érdeklődőt kérek, hogy tájékozódjon
önkormányzatunknál,
vagy
az
alábbi
honlapokon
www.vercse.hu, www.umvp.eu, www.mvh.gov.hu
Hogyan tovább, Hivatal? Egy napvilágra jutott anyag
szerint, a 2000 fő lélekszámot meg nem haladó
településeken (nyílván egyéb mutatószámokat is figyelembe
véve) az önálló polgármesteri hivatal megszűnne, ezen
önkormányzatok
működését
közös
hivatal,
az
önkormányzatok egyesített hivatala biztosítaná.
Ezzel a lépéssel vajon településünk önállósága megszűnne,
és valahová csatolnának minket? Nem lenne helyben jegyző,
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adót sem ide fizetnénk, lakcím bejelentkezés, vagy
anyakönyvvezető, házasságkötés, segély? Sok a kérdés
még, és ez persze még csak elképzelés, de nem ülhetünk
tétlenül, mindent meg kell tennünk azért, hogy a hivatal
tovább vihesse ügyeinket, és ne valamiféle járás, vagy netán
egy hosszú lépés irányítson minket.
Ezért arra kérem a lakosságot, hogy aki ideiglenes
lakcímmel, vagy lakcím nélkül él településünkön,
jelentkezzen be állandó lakosnak. De a cél érdekében
szívesen várjuk támogató lakosok jelentkezését is, vagy volt
lakosok nosztalgia bejelentkezését - bármilyen elképzelést,
ami megmenti Pátka önállóságát.
Nagy Dániel, polgármester

Újdonságok az újsággal és a honlappal kapcsolatosan

Új alapokon a vadászat

Pátka Község Önkormányzatának képviselő testülete a lakosság tájékoztatása
céljából 1991-ben alapította meg a Pátkai Hírek című időszaki kiadványt.
Tekintettel arra, hogy az Újság Alapító Okirata időközben archiválásra majd
selejtezésre került, ezért az Alapító Okirat módosítása helyett a testület 2011.
május 4-i ülésén új Alapító Okiratot fogadott el.
Az újság új Alapító Okiratának elfogadása mellett a testület fontosnak tartotta azt
is, hogy a község hivatalos honlapjának (www.patka.hu) használata is részletes
szabályozásra kerüljön, ezért szintén a 2011. május 4-i ülésen elfogadta a Honlap
szabályzatot is.
Mindkét dokumentum teljes terjedelmében elérhető a www.patka.hu oldalon a
„Sajtószoba” menüpontban, valamint a Polgármesteri Hivatalban. A legfontosabb
újdonságokat azonban itt is ismertetjük:
Minden lapszámban megjelenik a következő lapszám tervezett lapzártájának
időpontja annak érdekében, hogy valamennyi helyi lakos és vállalkozás
lehetőséget kapjon az újságban való megjelenésre.
A felelős szerkesztő gondoskodik arról, hogy a lapzárta időpontja két héttel
korábban felkerüljön a település honlapjának „Hírek” menüpontjába is. Felelős
szerkesztőként a testület a korábbi hagyományoknak megfelelően az
alpolgármestert jelölte ki.
Újságcikket benyújthat bármely képviselő, a polgármester a Polgármesteri Hivatal
dolgozói, a helyi civil szervezetek képviselői, továbbá valamennyi helyi lakos.
A cikkeket és képeket kizárólag elektronikus formában, Word/JPG formátumban
kell eljuttatni egy külön erre a célra létrehozott e-mail postafiókba (az újság
esetében:
patkaihirek@gmail.com,
a
honlap
esetében
pedig:
patkahonlap@gmail.com), vagy adathordozón személyesen a Polgármesteri
Hivatalba. Az e-mail postafiókot a felelős szerkesztő kezeli. Amennyiben a
tartalmat benyújtónak nincs módja Word formátumban benyújtani a cikket, abban
az esetben is kizárólag írott formában, írógéppel készített, vagy kézzel,
nyomtatott betűvel írt cikket is van mód benyújtani – a lapzártát megelőzően
legalább 8 nappal - személyesen a polgármesteri hivatalban illetve a felelős
szerkesztőnél.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett és közlésre
alkalmas írásokat, képeket szerkesztési elveinek megfelelően válogassa, a
szövegeket rövidítse, a stilisztikai és helyesírási hibákat kijavítsa, a fotókat
megvágja. A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az írások, hirdetések
tartalmával, és nem vállal felelősséget azokért.
Valamennyi testületi ülés jegyzőkönyvét azok hitelesítését követően legkésőbb 5
munkanapon belül fel kell tölteni az „Önkormányzat” menüpont „Jegyzőkönyvek”
almenüjébe.
A Testület által elfogadott helyi rendeleteket külön, az „Önkormányzat” menüpont
alatt létrehozandó „Rendeletek” almenübe kell feltölteni.
A Képviselő Testület ülései, az Önkormányzat által szervezett hivatalos
megemlékezések, programok, valamint a lakossági fórumok időpontjait legalább 1
héttel korábban fel kell tölteni a „Programok” menüpontba. Emellett a „Hírek”
menüpontban is szerepeltetni kell őket rövid ismertetővel és a „Programok”
menüpontra hivatkozó linkkel együtt.
A honlapon a helyi (pátkai székhelyű) kistermelők, szolgáltatók és vállalkozások
részére ingyenes hirdetési felület kerül kialakításra „Hirdetések” menüpont néven
az Ingatlanpiac menüpont alatt.
Az „Ingatlanpiac” menüpont ingyenes hirdetési lehetőség mindenki számára a
pátkai ingatlanok hirdetéséhez.
dr. Dávid-Nagy Krisztina

Az elmúlt hetekben sikerült olyan
elmozdulást
elérni
a
vadászati
helyzetben Pátkán, ami elősegítheti a
viszonyok megnyugtató rendezését.
2008-tól
kezdve
nem
volt
a
földtulajdonosi
közösségnek
olyan
vezetője, aki el tudott volna járni a
földtulajdonosok ügyében. Ez olyan
állapotot
eredményezett,
hogy
a
földtulajdonosok nem kapták meg a
vadászati jog ellenértékét, vagyis a
bérleti díjat. Lényegében a pátkai
lakosok egyik jogsérelmét tudjuk
orvosolni így.
A folyamathoz szükséges törvényben
rögzített
aláírások
és
megfelelő
nagyságú
földet
sikerült
összegyűjtenünk, így a megfelelő
eljárásokat el tudtuk indítani, és
várhatóan a tavasz végére nyár elejére
rendeződhet a földtulajdonosi közösség
ügye, mivel Körösi Roland személyében
megválasztottuk
a
földtulajdonosi
közösség képviselőjét.
Fontos, hogy a saját problémáinkat
saját magunknak kell megoldani. Ez
vonatkozik
ránk
vadászokra,
de
vonatkozik a civil szervezetekre, és
vonatkozik Pátkára is. A legtöbb
lehetőség
és
eszköz
nekünk
pátkaiaknak van a kezünkben, és
használnunk kell ezeket az eszközöket
saját boldogulásunkra, valamint a falu
boldogulására, gyarapodására is.
Mi, pátkai vadászok, ezeket az elveket
fogalmazva próbáljuk meg a vadászattal
kapcsolatos gondokat, anomáliákat
megoldani. Ennek a folyamatnak első
lépése a földtulajdonosi közösség
működésének rendbe hozatala és
fenntartása. Ez elengedhetetlen a
további célok eléréséhez.
Ezennel megragadva a lehetőséget,
kérjük a pátkai földtulajdonosokat, hogy
segítsék erőfeszítéseinket a pátkai
vadászok, a saját földtulajdonosi
érdekük, és a falu érdekében.
Vadász üdvözlettel: A pátkai vadászok
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A Pátkai Csemetekert Óvoda Gyermekeiért Alapítvány és az Óvoda Hírei
A 2010/2011-es tanév főbb eseményeiről szeretnék
beszámolni.
Nyáron nagyobb méretű felújítás történt, melynek keretében
a gyermeköltöző, a felnőtt fürdő és a mosdó lett felújítva
és az egész óvoda területén festés történt. Így tudtuk
fogadni a gyerekeket.
Gyesről érkezett vissza Dia óvónéni, egy óvónő Helga néni
pedig kisgyermekével van otthon.
Már hagyomány óvodánkban, hogy ősszel a nyugdíjasokat
köszöntik nagycsoportosaink, ill. a Tolnai Úti Általános
iskola rajzkiállítását nyitjuk meg. Itt ismerkedhetnek meg a
szülők a leendő tanító nénikkel is.
Nagy örömünkre a Székesfehérvári Gárdonyi Géza
Művelődési Központ pályázatán részt vehettünk (Szikra
János segítségével), így a nagycsoportos gyermekek heti egy
alkalommal Székesfehérváron zene, tánc és kézműves
foglalkozásokon vehettek részt.
Mikulásra Önkormányzatunktól kaptak csomagot a
gyerekek, Gács Jani bácsi pedig sikeresen teljesítette a
Mikulás feladatait. Karácsonykor a civilek összefogásával
(Alapítvány és a Bel Canto énekkar) adott koncertet a
kicsiknek. A falu karácsonyán sikeresen szerepeltek
óvodásaink. Az ünnepekhez járultak hozzá ajándékaikkal:
Bognárné Oláh Barbara, Góger Tamás, Takács Károlyné, Dr.
Mráz Jánosné, Balázs Éva, Csoknyai Andrea, Stróh Nikolett.
Köszönjük!
Alapítványunk a szülők és szülői munkaközösség tagjainak
segítségével gyermekfarsangot rendezett februárban a
legkisebbek örömére. Játékkal, tánccal, zenével vártuk őket.
A rendezvény lebonyolítását segítette: Nagy Dániel
polgármester, Dori-Horváth Béla.
Tavasszal sok programot szervezett alapítványunk, melyhez
támogatást kaptunk a Pátkai Önkormányzattól 120.000Ft
értékben.
Ez nagy segítséget jelentett számunkra.
Megszerveztük a túranapot, a gyermekek buszos
kirándulását (veszprémi állatkert) és a gyermeknapot.
Gyermeknapon Birka Ildikó (Dog Plusz Felelős Állattartók
Egyesülete) ingyen tartott interaktív kutyabemutatót a

gyerekeknek, mely nagy sikert aratott, majd gyermekzenei
koncert következett. A túranapon focival, lovaglási
lehetőséggel, ebéddel, játékokkal vártuk a túrázó
gyerekeket, felnőtteket.
Gyermeknapra alapítványunk rajzpályázatot hirdetett, a
család éve alkalmából mindenki lerajzolhatta saját családját.
A díjazottak a következők két korcsoportban:
1. helyezettek: Lengyel Adél, Papp Patrik
2. helyezettek: Kiss Hanna, Balogh Jázmin
3. helyezettek: Varga Liza, Bognár Bianka
Gratulálunk a nyerteseknek!
Az ALCOA pályázatán Ifj. Gyenei Lajos 46.000 Ft-ot nyert
óvodánknak, melyet ezúton is köszönünk!
A programokat munkájukkal, vagy tárgyi eszközökkel
segítették:
Lejer László, Stróh Tiborné (Andi bolt), Stróh Nikolett, Bánki
Dóra, Horváth István (Gazdabolt), Pobrányi Erika, Jádi Ildikó,
Bognárné Oláh Barbara, Oláh Lajos, Ódorné Szanyi Beatrix,
Papp Mónika, Píber Zoltán, Nyári Mária, Vastag Lászlóné,
Gyeneiné Zaka Rita, Vértesaljai Horgászegyesület, Máyer
Károly, Kovács István, Máyer Dominik, Végh Tibor.
Mindenki munkáját köszönjük!
A fajátékok javításában rendszeresen számíthatunk Nánási
László nagypapa segítségére, köszönjük!
Az évzáró után egy kedves felajánlást kaptunk Gyene
Lajostól, aki lovaskocsiján kivitt bennünket a határba.
Munkáját Füri Béla segítette. A gyerekek élvezettel
kocsikáztak, énekeltek, s integettek az ismerősöknek.
Mindent megtudhattunk a lovakról, végül almával meg is
etethették őket.
A
Pátkai
Csemetekert
Alapítvány
az
1%-os
adófelajánlásokból
az
óvodás
gyermek
részére
200.000Ft.értékben rollerokat, bicikliket vásárolt.
A nyárra mindenkinek kellemes pihenést kívánok!
Laborcáné Tatai Anikó

PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010.ÉV
A Pátkai Hírek 2011. január-március számában megjelent jelentés korrigált változata
Bírósági végzés száma: 2. PK63.456/2002/4.
Adószám: 18493942-1-07
Beszámolási időszak: 2010.01.01.- 20010.12.31.
A . Számviteli beszámoló:
2010 évi nyitó egyenleg:
Pénztár:
25.430,Bankszámlán:
505.546,Lekötött betét:
250.000,Összesen:
780.976,Bevételek:
Államháztartási forrás:Pályázatok:
47.018,Adó 1% felajánlás : 289.922,Kamat:
592,Összesen:
337.532,Kiadások:
Gyermekrendezvény: 118.404,Egyéb kiadás:
115.915,Posta költség
3.170,Összesen:
237.489,2010. évi záró egyenleg:
Pénztár:
2.316,Bankszámlán:
525.942,kamat:
2.760,Lekötött betét:
350.000,Összesen:
881.018,-

B. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az Alapítvány rendszeres költségvetési támogatásban részesül.
C. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás:
Az Alapítvány vagyona nagyobb eszközökkel nem bővült.
D. Cél szerinti juttatás kimutatása:
Más szervezetnek, magánszemélynek adott támogatás nem történt.
E. Költségvetési szervtől kapott támogatás:
1. 1%-os adófelajánlás: 289.922Ft
Felhasználva: Gyermekpólók vásárlása
Folyószámlán lekötött betét
F. Tisztségviselőknek nyújtott támogatás:
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.
G. Közhasznúsági tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:
Alaptevékenységünknek megfelelően a gyermekek részére szerveztünk sport,
kulturális programokat (gyermeknap, túranap, játszóházak). Támogattuk a
hátrányos helyzetű gyermekeket (ajándékcsomagok). Részt vettünk más civil
szervezetek
programjaiban,
velük
együttműködve
biztosítottunk
gyermekprogramokat. Pályázatok segítségével az Alapítvány vagyonát növeltük,
működését finanszíroztuk.
Pátka, 2011.02.28.
Laborcáné Tatai Anikó
kuratóriumi elnök
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Emlékezés
Búcsúzunk óvodánk volt dolgozójától,
Csík Istvánné, Bözsike nénitől.
Kedves Bözsike néni!
Itt van szemünk előtt kedves, törékeny
alakod, amint kinn ülsz házad előtt a kapuban. Vidáman
mosolyogsz és integetsz nekünk, ha arra járunk.
Megkérdezed, mi van az óvodával, és elmondod minden
alkalommal, mennyire szerettél ott dolgozni. Hívunk, gyere el,
de már nehezen mozogsz, egyre lassabban jársz, egyre
ritkábban látunk.
Óvodánk konyháján hosszú évekig
dolgoztál. Szorgalmas, becsületes,segítőkész munkatárs
voltál, Téged mindenki szeretett. Nyugdíjba vonultál és
szeretteid körében még hosszú boldog éveket töltöttél. Most,
fájó szívvel búcsúzunk tőled, de emléked a szívünkben tovább
él.
„A szeretet mindig legyőzi azt, amit halálnak hívunk. Ezért
nem kell megsiratnunk a szeretteinket, hiszen továbbra is a
szeretteink maradnak és mellettünk maradnak.” (Paulo
Coelho)
Mike Károly versével búcsúzunk Tőled az óvoda volt és
jelenlegi dolgozói nevében:
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Mike Károly: Elmélkedés
(részlet)
Néztetek- e néha az ég fele fel,
Láttatok-e szállni fellegeket el?
-Úgy szállnak az évek, úgy száll az idő,
Elröppen az élet s vissza soh’se jő.
Lehullnak a felhők, bármilyen nagyok,
S hulló cseppjeikben szivárvány ragyog.
-Könnyeinkben élnek az örömeink,
Szenvedéseinkben a gyönyöreink.
Lehullnak a cseppek…s új élet terem.
Virág nyílik minden száraz földteren.
Szétporlik e létünk, sírunkba jutunk,
De a síron át is felvezet utunk!

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék a család nevében köszönetet mondani
mindazoknak, kik édesanyánkat, Csik Istvánnét utolsó útjára
elkísérték, és mély gyászunkban osztoztak, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
A család nevében tisztelettel:
Gyenei Lajosné Csik Ilona

KÖZÖS DOLGAINK
Írásom elején szeretném leszögezni: mindig a saját
véleményemet írom le. Nem köntörfalazok. Amit gondolok
bizonyos dolgokról, azt írom le. Ezek az írások természetesen
nem nyerik el mindenki tetszését, de nem is ez a célom. A cél
az, hogy őszintén beszéljünk és írjunk mindenről, ami
foglalkoztat bennünket. Ezért az én írásaim nem akarnak
senkit sérteni, pusztán egy véleményt tükröznek, amely
vélemény észérvekkel megváltoztatható. De csak érvekkel!
Nem erőszakkal, szidalmazással, tettekkel.
Állattartás
Az előző írásom után kaptam hideget és meleget egyaránt.
Volt, aki egyetértett velem, és persze volt, aki nem.
Természetesen a célom nem az volt, hogy bárkit megbántsak,
önérzetében megsértsek. Ez távol áll tőlem. A lényeg az: nem
lehet szabályokkal pótolni a józan paraszti észt. Ha
meghatározzuk, szabályozzuk a dolgokat, mindig lesz, aki
becsületesen tart állatot, de például néhány négyzetméter
híján kisebb területtel rendelkezik – és máris nem tarthat azt,
amit akar vagy amennyit akar. És persze fordítva is igaz.
Valóban, ez falu, valóban ez a normális állattartás helye.
Nincs ezzel baj addig, amíg betartjuk a normákat, azokat az
írt és íratlan szabályokat, amit az állatok és környezetünk,
embertársaink is elvárnak tőlünk. És amíg valóban
NORMÁLISAN tartunk állatokat. A trágyakezelés és annak
felmérése, hogy mit tartunk a rendelkezésre álló helyen,
nagyon fontos. Szerintem az is fontos, ha valaki a
megélhetését biztosítja az állattartással. Persze itt is fontos a
környezettudatos és állatbarát gondoskodás. A szabályok
betartatása soha nem ment tökéletesen, az ellenőrzés pedig
végképp nem működött. A személyes harag, a rossz viszony
még tesz egy lapáttal a dolgokra. Összességében: tartsunk
állatot, de azzal ne másokat bosszantsunk, hanem a magunk
megélhetését segítsük vagy hobbinknak hódoljunk. Csak
remélem, hogy az új állattartási rendelet - ha elkészül megfelelő helyzetet teremt mindenki megnyugvására. 2011.
03. 25.
Külterületi utak
Az elmaradás óriási. Volt egy fórum, ahol körvonalazódott
egyfajta összefogás. Rengeteg a tennivaló, jó lenne valami

eredményt elérni, hiszen az ott élők jogos igénye, hogy
adóforintjaikért legalább az utak járhatóak legyenek. 2011. 03.
28.
Csatorna
Valóban elindult a munka! Látható, ez nem álom volt, hanem
valóság. A kellemetlenségek most jönnek, de ezt majd
elfelejtjük. Óriási eredmény, hogy idáig eljutottunk, de további
komoly munka van hátra, míg a csatorna elkészül. Az
önkormányzat további hitelfelvételre kényszerül, s ez a
következő évek lehetőségeit behatárolja, mégis így lesz teljes
a közművesítés. Hatással lesz a csatorna a talajvízre, így az
ivóvizünk minőségére és egész környezetünkre. Problémát
okoz az is, hogy néhány területen nem lesz csatorna. A
későbbiekben e területek csatornázását is meg kell oldani.
Embert próbáló feladat lesz. Sajnos állandó gond a késve
fizetés vagy a nem fizetés. Történtek lépések, de ez még
mindig kevés. A jelenlegi testületnek is szigorúan fel kell
lépnie, főként a rendesen fizetők érdekében. 2011. 04. 03.
Most jött az információ: van pályázat belterületi utak
felújítására. Feltétlenül át kell nézni, s ha egy mód van rá,
indulni kell. Borzasztóan néznek ki az útjaink, lassan már nem
lehet biciklivel sem közlekedni. Tudom, az élet nem egyszerű,
de egyszer hátha nekünk is összejön. 2011. 05. 19.
Temetők
Tervezünk, s talán mire ez az írás megjelenik, sikerül is egy
akciót lebonyolítani Az idén alapból két akciót szeretnék
szervezni: az egyiket májusban, a másikat Mindenszentek
előtt. A két időszak között reményeink szerint a
közmunkaprogram keretén belül az önkormányzat kaszálja a
temetőket. Ez teljesen új Pátkán, így én magam is kíváncsi
vagyok, működik-e ez a dolog. Jelezni kívánom, hogy a
munkákhoz benzint az egyházak biztosítanak, vagyis
hatékonyan dolgozva, jó szervezéssel a dolog megoldható.
2011. 04. 09.
Más
Ritka dolog egy településen, hogy ennyi gép felvonul mint
most nálunk. Persze az ember egyből arra gondol: mennyi
mindent meg lehetne a segítségükkel oldani! Eddig
szerencsénk volt, a sok eső nálunk nem okozott gondokat. De
a csapadékvíz elvezetése katasztrofális. Vagy áll a víz az
árokban vagy az átereszek olyannyira el vannak dugulva,
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hogy ott áll a víz. Rengeteg helyen kellett egész télen
szivattyúzni a pincékből a vizet. Ezek a problémák a sok eső
és a szennyvízelvezetés problémáira hívják fel a figyelmet.
Ügyes szervezéssel lehetne most kezelni a dolgokat. A
külterületi utakról fentebb már írtam. Ez a gond is
egyszerűbben megoldható vagy legalább is javítható lenne.
Gondoljuk meg, legalább a kiszállásért nem kell fizetni. Ja, a
pénz, mindig ezen bukik meg a jó elképzelés. Nos, szerintem
itt is van mozgástér. De lehet, hogy csak én gondolom? A
helyzet adott, csak ki kell használni. Most hallom, újra lehet
pályázni csapadékvíz-elvezetésre. A Polgármester úr szerint
90-95 százalékos támogatással, augusztusi beadással. Ha
beadjuk, és esetleg nyerünk, éppen kész a csatorna, és ha a
vízelvezetés is megoldódna, nos, az lenne csak igazán
nagyon jó! 2011. 04. 15.
Szociális kérdések
Sajnos érezzük, tudjuk, hogy a helyzet nem javul kis
hazánkban. Nincs munkalehetőség, és egyre több család
kerül bajba. Hiába fordul az önkormányzathoz, a segítség
csekély. A januárban bevezetett törvények még kevesebb
mozgásteret adnak, mint előtte volt. Értem én, hogy mindenki
dolgozzon, mondja a miniszterelnök, de hol? Hát nincs
munkahely! Vannak, akik akarnának dolgozni, de sehol sem
tudnak, és persze van, aki nem is akar. Őket hagyjuk is.
Szerintem, ha már az ország, az ipar nem foglalkoztat, a
közmunka még mindig jobb, mintha a semmiért fizet az állam
(és persze minden polgár). Ez az érintettnek sem jó, néha
kellemetlen is. Persze szervezetten, értelmesen, ellenőrzötten
és legalább minimálbérért. Higgyék el, menne ez, van, ahol
megy is. Miért? Mert ha körülnézünk, munka és feladat mindig
van. A kormány célja, hogy mindenki dolgozzon, helyes. De
hogy hol, erről fogalmuk sincs. Amit közmunkaprogramban
megtesz, azért már nem kell közpénzt fizetni. A gyerekek is
azt látják, hogy dolgozni kell a szülőnek, nem otthon tespedni,
és a postás hozza a segélyt. Aki pedig nem működik együtt,
nem akar dolgozni, azt igenis, ki kell zárni a rendszerből. Aki
viszont szeretne dolgozni, azt minden eszközzel segíteni kell!
2011. 04. 15.
Költözés
Sokévi készülődés után végre átköltözött a Hivatal az iskola új
szárnyába. Remélhetőleg jobbak lesznek a körülmények és a
polgárok ügyintézése is egyszerűbb lesz. A nagy kérdés a
régi épület hasznosítása – és elsősorban a felújítása. Csak
remélni tudom, hogy lesz pályázat, amin sikeresen részt
veszünk, mert az épületet rendbe kell hozni. Ez is a jövő
zenéje. 2011. 04. 27.
Közterületeink
Évek óta gond - pláne így tavasszal - a kaszálás, a területek
rendben tartása. Évekig kevés volt az eszköz, majd az ember.
Most talán már ezek sem okozhatnak gondot. Mégis, ebben is
nagyon el vagyunk maradva. Nem szeretnék más
községekkel példázódni, de tény, hogy nálunk bőven van mit
pótolni. A lakosság már sokat javult, hiszen sokkal több terület
rendez, mint régebben. Ezért köszönet mindenkinek. Sajnos a
közterületeken még van mit tenni. Remélem, hogy
polgármester úr és mi, képviselők erre a kényes kérdésre is
jobban odafigyelünk majd. Én biztosan! 2011. 05. 01.
Utazás a buszon
Egyelőre nem tudok javulásról. Igazából nem is értem, miért
nem lehet normálisan utazni? Miért kell balhézni, ordítani,
veszekedni, csúnyán beszélni? Biztos vagyok benne, hogy ez
alapvetően nevelés kérdése. Hiszen viselkedni mindig,
mindenhol kell, kellett. Vagy ma már ez sem számít?
Hasonlóan a közbiztonsághoz, itt is csak az erélyes fellépés
segítene. De erről ma még beszélni is bűn! És ez az igazi
gond, és ez okozza, hogy nincs megoldás. És még valami:
nincs rosszabb szülő, mint az elfogult szülő. 2011. 05. 07.
Adózás
Adót fizetni mindig kellett, és mindig is kell, amíg világ a világ.
Persze nem szívesen teszi az sem, aki megteheti, és az sem,
akinek nincs miből. Többféle címen fizetünk adót az
önkormányzatnak. Ezek a pénzek fontos bevételei a
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községnek. Ezek behajtása elemi érdeke a falunak. Először is
a jól fizetők védelmében. Másodszor pedig azért, mert a
tartozások
mögött
általában
nemtörődömség
van.
Harmadszor, vannak valódi nehéz élethelyzetek. Ezeket
kezelni kell. Na, ez az, ami nem megy. Persze nem is
egyszerű. Megoldása csakis a párbeszéd, a probléma nyílt
feltárása. Semmiképp nem az eltussolás, sumákolás. 2011.
05. 09.
Önállóságunk
A Kormány komoly változtatásokra készül az önkormányzatok
területén. Olyan elképzelések vannak, aminek hatására ilyen
kicsi falvakban, mint mi, nem lenne önkormányzati hivatal.
Lenne újra járás (visszatérünk a múltba). Azokat az ügyeket,
melyeket ma itt helyben talán elintézünk, az elképzelés
szerint csak költséges utazással intézhetnénk. Valóban
megérett az átalakításra, reformra az önkormányzati
rendszer, de ez nem átalakítás, ez elsöprés. A rendszerváltás
egyetlen valódi vívmánya az önkormányzatiság, a dolgok
valódi helyben intézése. Ez szűnik meg, ha minden így
marad, ahogy tervezik. Jut eszembe: egy évvel ezelőtt
nagyon aktív polgárok felemelték szavukat Pátka
önállóságáért. Volt itt minden: aláírásgyűjtés, falufórum,
petíció. Most kíváncsian várom a fejleményeket. A lakosság
nevében fellépők most is vállalják a kiállást önállóságunkért?
Az akkor elmondottak vajon ma is fontosak? Vagy csak akkor
voltak azok? Szerintem ma is kell a kiállás, a hangos szó, és
nem birka módjára meghunyászkodni! Mert most is fontos a
nép szava. Én biztos, hogy minden fórumon, minden
formában elmondom, amit kell, amit gondolok. Lehet, hogy
egyedül leszek? 2011. 05. 18.
Civil élet
Lehet, hogy csak én látom így, de áll minden, semmi mozgás.
Nem látom, hogy a civil szervezetek tevékenykednének.
Rengeteg tennivaló lenne. Ha mégis történik valami,
értesítsetek! Szívesen venném, s ha munkám engedi,
segítenék, részt vennék az akciókban. 2011. 05. 23.
A teljesség igénye nélkül most ennyi gondolat, mondanivaló
állt össze bennem. Ezek a mi közös dolgaink!
Ifj. Hollósi Dezső
Az avarégetésről ismét
Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 13/2007 (VIII. 29.)
rendelet elfogadását követően jelen újság hasábjain
megjelent már korábban a rendelet szabályainak rövid
összefoglalója. Az eltelt időszak tapasztalati alapján a
rendelet alábbi pontjait egészségünk megőrzése, és jó
közérzetünk biztosítása érdekében ismételten fontos felidézni:
„3. § (1) Az avart, és a kerti hulladékot elsősorban
komposztálással kell hasznosítani.
3. § (2) A komposztálás során olyan technológiát kell
alkalmazni, hogy a hulladék erjedés során a bűzös gázok, a
szomszédos ingatlan használóit ne zavarják. Ha ez nem
lehetséges, (kisméretű telkek, sűrű beépítés), akkor a
komposztálás nem alkalmazható.
5.§ (1) Az avart, és a kerti hulladékot kizárólag hétfőn és
pénteki napokon 10 órától 20 óráig lehet égetni. Ez alól
kivételt képez, ha a Polgármesteri Hivatalhoz írásban
előzőleg bejelentették a főszabálytól való eltérést, és
kizárólag falutakarítási és faluszépítési akció során
keletkezett avart, és szerves hulladékot kívánnak elégetni.
5. § (4) Az éghető hulladék nem tartalmazhat kommunális,
illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, gumi, veszélyes
hulladék, nylon, stb).
8. § Szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható az, aki jelen rendelet 3. §. (2), 4. §.
(2), 5. §. (1), (2), (3), (4), (5), illetve a 7. §. (1), (2) és (3)
bekezdésekben megfogalmazottakat megszegi.”
dr. Dávid-Nagy Krisztina
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Nyugdíjas Híradó
Tisztelt nyugdíjas társaim!
A „Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub”
elkészítette az éves elfoglaltsági tervét,
és annak szellemében kezdte meg az
alapszabályban
rögzített
tevékenységét. Tájékoztatom a tisztelt
olvasókat, hogy klubunk továbbra is
nyitott! Várjuk azon idős társainkat, akik
szeretik a közösségi életet, elfogadják
alapszabályunkat,
helyük
van
szervezetünkben.
Január:
Megtartottuk
az
éves
beszámolónkat, ahol a vezetőség
beszámolt az elmúlt esztendőben
végrehajtott feladatainkról.
Február: Tíz éves lett a Nyugdíjas klub.
2.-án meghívott vendégek és a volt
alapító tagok jelenléte mellett a
vezetőség
elszámolt
a
10
év
eseményeit
magába
foglaló
tevékenységről.
Sajnos csak a Polgármester tisztelte
meg jelenlétével klubunkat. A volt
alapító tagok közül Kincses Ignác
„Nácibácsi” jött el, ezért ismételten
megköszönjük,
hogy
megtisztelte
jelenlétével az évfordulónkat
A farsangi hagyományokat megtartva
sok–sok fánk elfogyasztása mellett
kellemesen töltöttük el az estét.

Március: Télbúcsúztató nosztalgia est
keretében köszöntöttük a nemzetközi
nőnap
alkalmából
valamennyi
hölgytagunkat. A hírújság hasábjain
keresztül ez úton köszöntik a klub
férfitagjai községünk valamennyi hölgy
tagját, azzal a versel, amely a
hírújságban olvasható.
Koszorúzással
emlékeztünk
meg
nemzeti ünnepünkről március 15-én.
Április: Orvosi előadást hallgattunk
meg háziorvosunk jóvoltából az idős
korosztályt
érintő
gondokról,
problémákról
A húsvéti szokásokat felelevenítve
locsolkodtunk
Május: Az édesanyákat köszöntöttük
klubdélután keretében.
Szervezett kiránduláson vett részt
klubtagságunk a JELI Arborétumban,
ahol kellemesen töltöttük el az egész
napot (Köszönet a szervezőknek!).
Hagyományos
szellemi
vetélkedőt
tartottunk,
ahol
megtornáztattuk
agytekervényeinket (köszönet Hollósi
Sándornak, aki tanári módon felkészült
és levezette a vetélkedőt).
Nagytakarítást
hajtottunk
végre
klubhelyiségükben, mivel a tagság
döntése érdekében maradtunk a régi
helyen
(kifestette,
kitakarította,
felújította a tagság, ezért köszönetemet

fejezem ki ezúton Gyuri barátomnak a
lelkiismeretes munkájáért).
A Hetényi Mozgásszervi Egyesülettel
kötött Együttműködési megállapodás
keretében meghívásnak tettünk eleget,
és a tagság elutazott a meghívásnak
eleget téve. Az év elején benyújtott
pályázatunknak
köszönhetően
az
Önkormányzat
biztosította
az
utazáshoz szükséges anyagi fedezetet
(melyet ezúton köszön meg a klub
vezetősége).
Június:
Az
éves
programban
rögzítettek értelmében készülünk a
TÓPARTI
rendezvényünk
megtartására.
Tisztelt kortársaim! Röviden ennyi fért
bele híradónkba. Kívánunk minden idős
kortársainknak jó erőt, egészséget
hosszú boldog életet.
Várjuk jelentkezésüket!
A vezetőség nevében Gács János,
a Klub elnöke
Felhívás!
A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub
papírgyűjtést kezdeményez, melynek
keretében mindennemű feleslegessé vált
papírt (színes újság, napilapok, régi
könyvek… stb.) szívesen elviszünk.
Tel.: +36 70 325 7482
Köszönettel: a Klub vezetősége

BÜSZKESÉGÜNK
Kedves olvasóink, Pátka község életében ismét örömteli esemény történt! ÓDOR DÁNIEL, 11
éves „csemeténk” nemzetközi labdarúgó tornán szerepelt a Főnix Gold Utánpótlásnevelő FC
színeiben, és a XIV. Cordial Cup ausztriai döntőjében tornát nyert csapata. Az U11-es
korosztályban 15 ország 48 csapata közül sikerült magukat az első helyre felküzdeni. Az utóbbi
14 évben magyar csapat még a dobogó közelébe sem tudott férkőzni, de most Dani briliáns
játékával és góljaival rögtön tornát nyert a csapat. Büszkék vagyunk Danira és további
eredményes versenyzést kívánunk!
Ifj. Nánási László
Köszönjük!
Ezúton szeretném megköszönni mind a katolikus mind a
református testvéreknek, akik eljöttek május hetedikén a
temetőtakarításra. Sajnos kevesen voltunk, legalábbis mi
reformátusok. A katolikus temetőben azért többen dolgoztak.
Akárhogy is, mindenkinek köszönjük, hogy eljött. Egy másik
írásomban foglalkoztam a jövővel. Remélem, megtalálják itt az
újságban, vagy a temetőkbe található hirdetőtáblákon és
elolvassák. Az elmúlt években sokan segítettek nekik is
köszönjük, és még egyszer azoknak, akik most is eljöttek.
Terveink szerint október 22-én, Mindenszentek előtt
megpróbáljuk rendbe tenni a temetőt. Talán akkor jobban
sikerül. Addig pedig abban bízom, hogy Önkormányzatunk a
közmunka program keretében néhányszor lekaszáltatja a
temetőt!
Tisztelettel:
Gerencsér László
Ifj. Hollósi Dezső
a Római Katolikus
a Református Egyház
Egyházközség részéről
részéről
Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően ezúton jelezzük,
hogy a következő újság várható megjelenése
2011. október közepe, ezért kérjük, hogy cikkeiket, írásaikat,
képeiket 2011. szeptember 30-ig szíveskedjenek eljuttatni a
patkaihirek@gmail.com címre vagy Polgármesteri Hivatalba.

Építkezők figyelem!
Pátka legújabb utcájában (Vargahegyi u.), kedvező áron
eladó egy jó fekvésű, 750 m2 nagyságú építési telek.
Érdeklődni a +36-20-226-2259 vagy a +36-20-3916799-es telefonszámokon 18.00 óra után.
NŐI TORNA NYÁRON IS!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ingyenes női torna
továbbra is várja a helyi mozogni vágyó lányokat,
asszonyokat.
Tornánkhoz az alábbi eszközöket használjuk: fitnesz labda,
step-pad, súlyzók, fitnesz szalag.
Helyszín: Művelődési Ház
Időpont: minden kedden és csütörtökön
18.30 – 19.30
Szeretettel várunk mindenkit, aki kíváncsi az
órákra és a csapatra!
DISE VEZETŐSÉG

8. oldal

PÁTKAI HÍREK

FOGATHAJTÓ VERSENY
2011. július 30. (szombat)
PROGRAM
8-9 óra:
Fogatok érkezése
9-9:30 óra:
Reggeli
9:30 - 10 óra:
Pályabejárás

2011. július

V. Családi Nap

Így irtunk mi – mentesítési akciónap

A nagy sikerre való tekintettel idén is nagy
szeretettel várunk mindenkit
2011. július 2-án
az iskola udvarára, ahol 9 órától kezdetét
veszik a bemutatók, a sport és ügyességi
játékok, a kézműves foglalkozás, valamint a
filmvetítés. A részletes műsort plakátokon és
szórólapokon keresztül juttatjuk el Önökhöz.
A szervezők nevében:
Varga Anikó
a Pátka Gyermekiért Egyesület Elnöke

Pátka Község Önkormányzata a pátkai civil
szervezetekkel közösen parlagfű és más
allergén gyommentesítési napot tart
2011. július 9-én, melynek programja:

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy
augusztusban megrendezésre kerül az
önkormányzat támogatásával az első

10 - 12 óra:
Akadályhajtás I. forduló

Alkotmány kupa

12 óra: ebéd - közben
a Pátka Gyermekeiért Egyesület
néptánc előadása
13 - 15 óra:
Akadályhajtás II. forduló
15 - 16 óra:
Akadályhajtás összevetés
16 - 17:30 óra:
Vadászhajtás
17:30 -tól
Ünnepélyes eredményhirdetés
és díjkiosztó.
Napközben:
Játszóház
a Pátka Gyermekeiért Egyesület
szervezésében,
valamint
Főzőverseny 8 órai
kezdettel,melyre
Magyaródi Józsefnél lehet
nevezni a 06 20 341 3530-as
telefonszámon.

8:00 – 8:10: Megnyitó
8:10 – 17:00: Irtó verseny
17:00 -18:00: Parlagfű TOTO
18:00: Lakjunk jól!
(közös vacsora a résztvevőknek).
Helyszín: Vak Bottyán tér 4.

Játéknapok:

2011. július 2.
Családi nap a Pátka Gyermekeiért Egyesület
szervezésében
2011. július 9.
Így irtunk mi – mentesítési akciónap
2011. július 30.
Fogathajtó verseny
2011. augusztus 7.
Püspöki szentmise a Római Katolikus templomban
2011. augusztus 13-14. és augusztus 20.
Alkotmány Kupa
2011. augusztus 20.
Utcabál
2011. augusztus 27.
Rózsa Fesztivál

Augusztus 13., szombat, augusztus
14., vasárnap és augusztus 20.,
szombat
Várjuk minél több csapat jelentkezését.
Jelentkezési feltételek: egy csapatban
max. tíz fő lehet, ebből max négy fő
lehet igazolt. A torna lebonyolítási
rendje a jelentkező csapatok számától
függ. Van lehetőség a lányok
asszonyok tornájára is, de akár külön
bajnokságban
szerepelhetnek
az
öregfiúk is. A mérkőzések helyszíne
az iskolaudvari pálya. Elsősorban
helyiek
jelentkezését
várjuk,
de
rugalmasan állunk minden javaslat elé,
legyen a bármi, ami a tornával
kapcsolatos.
Jelentkezési határidő:
2011. 07. 23., szombat.
Érdeklődni, jelentkezni:
ifj. Hollósi Dezsőnél személyesen vagy
a 06 30 757 5011-es számon.

Az egyes rendezvények részletes programja megtalálható a
www.patka.hu/programok címen, továbbá a kihelyezett
plakátokon és szórólapokon.
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